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SEMINÁRIO SUBORDINADO AO TEMA: 

“O Desenvolvimento da Agricultura em Moçambique no Contexto das 
Mudanças Climáticas” 

 

Nas últimas décadas, Moçambique tem sido assolado, de forma cíclica, por eventos 
extremos nomeadamente, ciclones, tempestades tropicais, cheias, secas ou outras 
intempéries relacionadas fundamentalmente com as mudanças climáticas o que aumenta 
sobremaneira os desafios para o desenvolvimento da agricultura, segurança alimentar e 
nutricional de milhares de famílias vivendo nas zonas afectadas por tais eventos. 

No âmbito acima descrito e tendo como pano de fundo o Dia Mundial do Clima, celebrado  a 
26 de Março corrente, no dia 4 de Abril de 2022, organizada pelo Colégio de Engenharia 
Agronómica e Florestal, a OrdEM irá levar a cabo uma reflexão subordinada ao tema “O 
Desenvolvimento da Agricultura em Moçambique no Contexto das Mudanças 
Climáticas” para colher subsídios dos seus membros, participantes em geral e, em 
particular, dos Oradores convidados, especialistas de reconhecido mérito nas matérias que 
serão abordadas. 

Como resultado do Seminário, será elaborada uma Matriz de recomendações/boas 
prácticas que, certamente, irão ajudar a mitigar os impactos dos eventos extremos, 
contribuindo assim, para tornar a Agricultura moçambicana resiliente às mudanças 
climáticas. 

O tema principal  do Seminário terá  o seguinte desdobramento: 

 Sub-tema 1: Mudanças climáticas e invasões biológicas por insectos em 
Moçambique: Uma ameaça séria à produção agrícola e acesso aos mercados; 

 Sub-tema 2:  O Impacto das mudanças climáticas na renda das famílias rurais 
(perspectiva agrícola); e 

 Sub-tema 3: Interacção entre mudanças climáticas e desmatamento em 
Moçambique.  

O Seminário irá decorrer em formato híbrido, realizando-se o presencial no anfiteatro do 
FIPAG – Av. Filipe Samuel Magaia,  nº 1291 – Maputo, com início às 16.00 horas. A 
participação on-line será através do link: https://us02web.zoom.us/j/7267924655, ID: 
7267924655, senha: não é necessária.  


